
Temat. Kocham i szanuję tatę.

1. Przywitanie  „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”

2. Modlitwa
Jako modlitwę zaśpiewajmy refren piosenki „Gdy idziemy poprzez świat”. 
https://www.youtube.com/watch?v=h2NODCvxxtE 
Ref.: Bo Bóg naszym Ojcem, 
Bo Bóg kocha nas, 
On szlak nam wyznacza 
I sam prowadzi nas. 

3. Przypomnienie rymowanki
Jestem dzieckiem Bożym, bo Bóg mnie stworzył. 

4. Razem z tatą lubię…
Dzieci opowiadają o sobie i swoim tacie, szczególnie o tym, co lubią z nim robić. 

5. Tata to ktoś, kto pomoże, ale i zwróci uwagę, gdy potrzeba – praca z ilustracjami

Tata upomniał Julkę,                                                         Tata Kacpra uczy go jazdy na rowerze.        
gdy źle się zachowywała w kościele.                                Niestety Kacper nie posłuchał rad taty. 

– Co spotkało Kacpra?
– Kto mu pomógł?
– Jak zachowywała się w kościele Julka?
– Kto jej zwrócił uwagę?

https://www.youtube.com/watch?v=h2NODCvxxtE


Każde z was lubi, gdy tata jest zadowolony, gdy się uśmiecha. Lubicie bawić się ze swoimi 
tatusiami. Cieszycie się, gdy tata daje wam różne upominki. To jest ważne, ale dla taty ważne jest 
także to, gdy widzi, że jego dziecko wyrasta na dobrego  i mądrego człowieka. Dlatego trzeba 
umieć słuchać, gdy tata zwróci uwagę, bo to też należy do jego obowiązków.  Bóg kocha nas 
miłością ojcowską.  

6. Czym zajmuje się mój tata
 Wasi tatusiowie wykonują wiele ciekawych zajęć. 
Narysuj czym zajmuje się twój tata w domu lub w pracy.

7. Fragment Pisma Świętego
Posłuchajcie teraz fragmentu Biblii: 
Dzieci, bądźcie posłuszne […] waszym rodzicom. (Ef 6,1) 
 Rozmawiamy z dziećmi o posłuszeństwie wobec rodziców.

8. Piosenka  Tata jest potrzebny
https://www.youtube.com/watch?v=bh8jdoUue7Q 
Tata jest potrzebny, żeby przybić gwóźdź, 
tata jest potrzebny, by na spacer pójść. 
Tata jest potrzebny, by przytulić mnie 
i bajkę opowiedzieć, gdy oczy klei sen. 
Bo tata, tata, tata potrzebny bardzo jest, 
gdy kiedyś spotkam lwa, to on uratuje mnie. 
Tata jest potrzebny, aby w piłkę grać,
 tata jest potrzebny, by lizaka dać. 
Tata jest potrzebny, a ja kocham go 
i czuję się bezpiecznie, gdy obok idzie on. 

9. Dziękujemy naszym tatusiom
– Co najbardziej podziwiasz u swojego taty?
– W czym chciałbyś go naśladować?
– Za co szczególnie chcesz tacie podziękować?

10. Serduszko dla taty – praca plastyczna
Serce wycinamy i sklejamy,  dzieci mogą coś dorysować, pokolorować i wręczyć je  tatusiowi z 
„załącznikami” – czyli podziękowaniem, ucałowaniem i opowiedzeniem historii, w której dziecko 
zachowało się wyjątkowo. 

11.  Dziecko może też narysować portret taty lub tatę , jak się bawi z dzieckiem.

12.  Nauka  rymowanki
Dziękuję Bogu w niebie, kochany tato, za ciebie. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=bh8jdoUue7Q



